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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ 
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 
(відповідно до пункту 17 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167) 

 
01 Освіта / Педагогіка 

Бривко Микола Вікторович, науковий співробітник Національного 
історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» (м. Київ), 
тема дисертації: «Проблеми шкільної та вищої освіти України в умовах 
політичних репресій (1920-1930 рр.)», (011 «Освітні, педагогічні науки»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 29.053.006 у Державному закладі 
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1;  +38(050)987-29-51). Науковий 
керівник: Курило В. С., доктор педагогічних наук, професор, в. о. ректора  
Державного закладу «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» 
Ван Вей, аспірант Національного університету фізичного виховання і 
спорту України, тема дисертації: «Формування технічної майстерності 
кваліфікованих легкоатлетів у системі річної підготовки (на матеріалі 
стрибка у довжину)», (017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.289.015 у Національному університеті фізичного 
виховання і спорту України, (м. Київ, вул. Фізкультури,1, 03150, 044) 
287-05-35). Науковий керівник: Козлова О. К., доктор наук з фізичного 
виховання і спорту, професор, професор кафедри історії та теорії 
олімпійського спорту Національного університету фізичного виховання і 
спорту України 
Гарбар Євгеній Олександрович, аспірант Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради, тема дисертації: «Виховання громадянської відповідальності 
майбутніх офіцерів військових закладів вищої освіти», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.899.012 в 
Комунальному закладі Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради (61001, (м. Харків, пров. Руставелі, 7;  (057) 
732-38-30). Науковий керівник: Бабакіна О. О., доктор педагогічних наук, 
доцент, декан психолого-педагогічного факультету  Комунального 
закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
обласної ради 
Козирод Ольга Геннадіївна, аспірантка кафедри теорії і методики 
технологічної освіти Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка, тема дисертації: «Методика 
навчання учнів технічному моделюванню у закладах позашкільної 
освіти», (014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)». 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.053.012 в Полтавському 
національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка 
(м. Полтава, вул. Остроградського, 2;  (0532) 52-17-52). Науковий 
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керівник: Титаренко В. П., доктор педагогічних наук, професор, декан 
факультету технологій і дизайну Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
Лисаков Сергій Володимирович, учитель української мови та 
літератури Чаплинської середньої загальноосвітньої опорної школи, 
смт. Чаплине Васильківського району Дніпропетровської області, тема 
дисертації: «Феномен провідництва в освіті України (XIX – початок XXI 
століть)», (011 «Освітні, педагогічні науки»). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 18.092.002 у Бердянському державному педагогічному університеті 
(м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4;  (06153) 36244). Науковий керівник: 
Крижко В. В., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту та адміністрування Бердянського державного 
педагогічного університету 
Лі Вейхуа, аспірантка Державного закладу «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка», тема дисертації: «Формування 
лінгвокультурної компетентності студентів ЗВО України та Китаю в 
умовах глобалізації», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 29.053.007 у Державному закладі 
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1;  +38(050)987-29-51). Науковий 
керівник: Шехавцова С. О., доктор педагогічних наук, професор, декан 
факультету іноземних мов Державного закладу «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» 
Маєвська Ольга Миколаївна, аспірантка кафедри теорії і методики 
технологічної освіти Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка, тема дисертації: «Методика 
формування художньо-практичної компетентності учнів 5-7 класів 
засобами образотворчого мистецтва та дизайну», (014 «Середня освіта 
(за предметними спеціальностями)». Спеціалізована вчена рада 
ДФ 44.053.013 в Полтавському національному педагогічному 
університеті імені В. Г. Короленка (м. Полтава, вул. Остроградського, 2; 
 (0532) 52-17-52). Науковий керівник: Кравченко Л. М., доктор 
педагогічних наук, професорка, професорка кафедри культурології 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 
Токарська Олеся Анатоліївна, заступник начальника відділу освіти 
Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської 
області, тема дисертації: «Розвиток професійної компетентності 
вчителя інформатики основної школи засобами інформаційно-
комунікаційних технологій», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 14.053.003 у Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка (м. Житомир, вул. Велика 
Бердичівська, 40,  (067)762-78-61). Науковий керівник: Карплюк С. О., 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук 
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та інформаційних технологій Житомирського державного університету 
імені Івана Франка 
Усенко Дар’я Володимирівна, аспірантка Національного університету 
фізичного виховання і спорту України, тема дисертації: «Формування 
професійного стандарту фітнес-консультанта», (017 Фізична культура і 
спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.829.016 у Національному 
університеті фізичного виховання і спорту України (м. Київ, вул. 
Фізкультури, 1,(044)289-40-92). Науковий керівник: Дутчак М.В., 
доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, перший 
проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри здоров’я, 
фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і 
спорту України 

 
02 Культура і мистецтво 

Гетьманчук Сергій Володимирович, аспірант кафедри архітектури та 
реставрації Національного університету «Львівська політехніка», тема 
дисертації: «Мистецький вистрій репрезентативних приміщень 
громадських будівель м.Львова другої половини ХІХ ст.», (023 
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). 
Спеціалізована вчена рада ДФ35.052.075 в Національному університеті 
"Львівська політехніка" (м.Львів, вул. С.Бандери 12, тел. (032)2582712). 
Науковий керівник: Бевз Микола Валентинович, доктор архітектури, 
професор, завідувач кафедри архітектури та реставрації Національного 
університету «Львівська політехніка» 
Ніколенко Роксана Вікторівна, аспірантка Харківського національного 
університету мистецтв імені І.П.Котляревського, тема дисертації: 
«Стильові механізми виконавської та композиторської творчості М.-
А. Амлена», (025 Музичне мистецтво. Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.871.001 в Харківському національному університеті мистецтв імені 
І. П. Котляревського (майдан Конституції, 11/13, м. Харків, 61003, 
Україна (057) 731-10-95). Науковий керівник: Александрова О. О., доктор 
мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри інтерпретології та аналізу 
музики, завідувач кафедри музично-інструментальної підготовки 
вчителя КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
обласної ради 
Харакоз Ганна Василівна, аспірантка Харківського національного 
університету мистецтв імені І.П.Котляревського, тема дисертації: 
«Хорова фуга: жанрово стильовий та виконавський аспекти (на 
матеріалі західноєвропейської музики XVIII XIX ст.)», (025 Музичне 
мистецтво. Спеціалізована вчена рада ДФ 64.871.002 в Харківському 
національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського 
(Майдан конституції, 11/13, м. Харків, 61003, Україна (057) 731-10-95). 
Науковий керівник: Беліченко Н.М., кандидат мистецтвознавства, 
доцент, доцент кафедри теорії музики Харківського національного 
університету мистецтв імені І.П.Котляревського 
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03 Гуманітарні науки 

Мякінченко Ірина Олександрівна, завідуюча відділенням бакалаврату 
Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства (м. 
Київ), тема дисертації «Міжконфесійні відносини та їх вплив на 
державотворчі процеси в Україні (1990-ті-2010-ті роки)» (032 Історія та 
археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.042 в Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ, 
вул. Пирогова, 9, (044) 234-11-08). Науковий керівник: Стельникович 
С.В., доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України 
Житомирського державного університету імені І.Франка 

 
05 Соціальні та поведінкові науки 

Варченко Ольга Олександрівна, аспірантка кафедри обліку і 
оподаткування Білоцерківського національного аграрного університету, 
тема дисертації: «Організаційно-економічні засади функціонування 
агропродовольчих ланцюгів в Україні», (051 Економіка). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 27.821.002 в Білоцерківському національному аграрному 
університеті (Київська обл., м. Біла Церква, пл. Соборна 8/1,  (04563) 
5-12-88). Науковий керівник: Свиноус І. В., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування Білоцерківського 
національного аграрного університету 
Василечко Наталія Володимирівна, ФОП Василечко Н. В., тема 
дисертації: «Зміцнення фінансової безпеки держави шляхом протидії 
офшоризації податків», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.840.004 в Львівському торговельно-економічному університеті (м. 
Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10,  (032) 275-65-50). Науковий 
керівник: Васильців Т. Г., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та 
страхового бізнесу Львівського торговельно-економічного університету 
Гудімова Алісар Халєдівна, аспірант Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова, тема дисертації: «Поведінкові патерни 
користувачів соціальних мереж як умова їх психологічного 
благополуччя», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ  
41.051.014 Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 
(м. Одеса, вул. Дворянська, 2, 65082,  ( 048)776-03-02). Науковий 
керівник:  Псядло Е.М., доктор біологічних наук, професор, завідувач 
кафедри практичної та клінічної психології Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова 
Коломечюк Владислав Вікторович, аспірант Волинського 
національного університету імені Лесі Українки, тема дисертації: 
«Організаційно-економічні засади сталого розвитку розумного міста», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 32.051.013 у 
Волинському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, 
пр. Волі 13,  (0332) 72-01-23). Науковий керівник: Войчук М. В., 
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кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Лабораторії 
проєктів та ініціатив Волинського національного університету імені Лесі 
Українки 
Непиталюк Антон Васильович, аспірант кафедри менеджменту та 
поведінкової економіки Донецького національного університету імені 
Василя Стуса, тема дисертації: «Формування стратегії демографічної 
стійкості України в умовах глобалізаційних перетворень», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.032 у 
Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, 
(м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 50-89-30). Науковий керівник: 
Козловський С. В., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки 
Донецького національного університету імені Василя Стуса 
Петрик Ірина Вікторівна, аспірант кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності Донецького державного університету 
управління, тема дисертації: «Інноваційний розвиток соціо-еколого-
економічних систем України та регіонів», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.107.004 у Донецькому державному 
університеті управління (м. Маріуполь, вул. Карпінського, 58, 
🕿 (050) 930-28-03). Науковий керівник: Дятлова В. В., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності Донецького державного університету 
управління 
Разумова Олена Геннадіївна, аспірантка Державного вищого 
навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 
університет», тема дисертації: «Особливості розвитку професійної Я-
концепції майбутніх педагогів». (053 Психологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 29.051.010  Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля (93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 
просп. Центральний, 59А;  (066) 723-25-28). Науковий керівник: 
Резнікова О. А.,  кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
психології Державного вищого навчального закладу «Донбаський 
державний педагогічний університет» 
Сівіцька Юлія Олександрівна, аспірант денної форми навчання 
кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної 
академії, тема дисертації: «Оцінка вартості цілісного майнового 
комплексу агрохолдингу з метою інвестування», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.887.011 у Полтавській державній 
аграрній академії (м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, 🕿 (066) 788-46-72). 
Науковий керівник: Махмудов Х. З., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри підприємництва і права Полтавської державної 
аграрної академії 
Хахула Богдан Валерійович, аспірант кафедри обліку і оподаткування, 
тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм регулювання 
ринку продукції племінного свинарства», (051 Економіка). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 27.821.004 в Білоцерківському 
національному аграрному університеті (Київська обл., м. Біла Церква, 
пл. Соборна 8/1, 🕿 (04563) 5-12-88). Науковий керівник: Свиноус І. В., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування Білоцерківського національного аграрного університету 
Штомпель Любов Миколаївна, лікар з ультразвукової діагностики ІСЯ 
«Феофанія» Державного управління справами Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, тема дисертації 
«Психологічні особливості адаптації учнів до складання ЗНО» (053 
Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.037 в Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ, 
вул. Пирогова, (044) 234-11-08). Науковий керівник: Мозгова Галина 
Петрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
психосоматики та психологічної реабілітації Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

 
07 Управління та адміністрування 

Арістов Юрій Юрійович, голова Комітету Верховної Ради України з 
питань бюджету, тема дисертації: «Бюджет у системі соціально-
економічного розвитку країни», (072 Фінанси, банківська справа та 
страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.029 в Київському 
національному торговельно-економічному університеті (м. Київ, 
вул. Кіото, 19,  (044) 531-31-03). Науковий керівник: Чугунов І. Я., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету 
Войцешин Василь Петрович, молодший науковий співробітник 
науково-дослідної частини Західноукраїнського національного 
університету, тема дисертації: «Фіскальне регулювання експортного 
потенціалу України», (072 Фінанси, банківська справа та страхування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.082.014 в Західноукраїнському 
національному університеті (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; 
 (0352) 47-50-50*10-019). Науковий керівник: Десятнюк О. М., доктор 
економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 
(міжнародна діяльність) Західноукраїнського національного 
університету 
Гуменюк Роман Петрович, аспірант кафедри менеджменту та 
поведінкової економіки Донецького національного університету імені 
Василя Стуса, тема дисертації: «Фінансове забезпечення розвитку 
управлінського потенціалу підприємства», (073 Менеджмент). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.028 у Донецькому національному 
університеті імені Василя Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 
508937). Науковий керівник: Лактіонова О. А., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи Донецького 
національного університету імені Василя Стуса 
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Дрепін Антон Вікторович, директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ЖХ», тема дисертації: «Формування місцевих 
бюджетів у системі соціально-економічного розвитку», (072 Фінанси, 
банківська справа та страхування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.055.030 в Київському національному торговельно-економічному 
університеті (м. Київ, вул. Кіото, 19,  (044) 531-31-03). Науковий 
керівник: Канєва Т. В., кандидат економічних наук, доцент, декан 
факультету фінансів та обліку Київського національного торговельно-
економічного університету 
Свиноус Надія Іванівна, аспірантка кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Білоцерківського національного аграрного 
університету, тема дисертації: «Управління інвестиційною діяльністю 
сільськогосподарських підприємств», (073 Менеджмент). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 27.821.003 в Білоцерківському 
національному аграрному університеті (Київська обл., м. Біла Церква, 
пл. Соборна 8/1,  (04563) 5-12-88). Науковий керівник: Варченко О. М., 
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та 
інноваційної діяльності Білоцерківського національного аграрного 
університету 
Ткаченко Антон Сергійович, директор ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс», тема 
дисертації: «Розвиток накопичувального страхування життя в Україні», 
(072 Фінанси, банківська справа та страхування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.195 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 239-31-
41). Науковий керівник: Приказюк Н. В., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри страхування, банківської справи та ризик-
менеджменту економічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

 
08 Право 

Аракелян Размік Мінасович, прокурор Приморської окружної 
прокуратури міста Одеси, тема дисертації «Державний примус в 
сучасній правовій політиці України», (081 – «Право»). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.086.045 в Національному університеті «Одеська 
юридична академія» (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел.: 
+380502851816). Науковий керівник –  Дудченко Валентина Віталіївна, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
загальнотеоретичної юриспруденції Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
Башурин Наталія Ярославівна, асистент кафедри судочинства 
Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», тема дисертації: 
«Науково-технічна інформація як об’єкт цивільних правовідносин», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.027 у ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 



П’ятниця, 03 вересня 2021 р. 

 
8 

(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий 
керівник: Коструба А.В., доктор юридичних наук, професор кафедри 
цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
Брезіна Тетяна Миколаївна, аспірант ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет», тема дисертації: «Конституційні межі 
реалізації права громадян на захист у суді: Україна та зарубіжний 
досвід», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.022 в ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, вул. Капітульна, 
26; (0312) 613478). Науковий керівник: Ленгер Яна Іванівна, доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права 
та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» 
Бурда Олександр Миколайович, аспірант кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, тема дисертації: «Запобігання 
крадіжкам в мережі роздрібної торгівлі», (081 «Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.086.032 в Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-
93-61). Науковий керівник: Головкін Богдан Миколайович, доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 
Венгерова Юлія Віталіївна, аспірант кафедри криміналістики та 
домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ, тема дисертації: «Криміналістична характеристика та 
особливості розслідування злочинів у сфері туристичної діяльності», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.022 у 
Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (49000, 
м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: 
Чаплинський К.О., доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 
Галабурда Тарас Ігорович, лаборант кафедри історії держави, права 
та політико-правових учень Львівського національного університету 
імені Івана Франка, тема дисертації: «Кримінальне судочинство у 
Галичині за австрійським Кримінально-процесуальним кодексом 1873 
року», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.029 у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. 
Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: Бойко І. Й., 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії держави, 
права та політико-правових учень Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
Гуцул Роксолана Романівна, тимчасово не працює, випускник 
аспірантури кафедри кримінального права і процесу Національного 
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університету «Львівська політехніка», тема дисертації: «Кримінологічне 
забезпечення індивідуальної профілактики корисливих злочинів 
неповнолітніх» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.068 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кім. 207 головного корпусу, т. (032)2582712). 
Науковий керівник: Якимова С.В., кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового 
інституту права, психології та інноваційної освіти Національного 
університету «Львівська політехніка» 
Дєточка Анатолій Юрійович, директор ТОВ «Голден Агро», тема 
дисертації: «Принципи реалізації правоохоронної функції держави: 
адміністративно-правовий аспект», (081 – Право). Спеціалізована вчена 
рада – ДФ 64.700.058 в Харківському національному університеті 
внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). 
Науковий керівник – Пузанова Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних 
наук, старший науковий співробітник секретаріату Вченої ради 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
Іванцова Зоя Анатоліївна, адвокат, Рада адвокатів Одеської області, 
тема дисертації: «Місцеве самоврядування (комунальне управління) в 
землях ФРН: порівняльно-правове дослідження», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.184 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Васильченко О.П., 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного 
права Інституту права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
Коваль Валерій Петрович, пенсіонер; тема дисертації: 
«Адміністративно-правовий статус військовослужбовців в Україні в 
умовах правового режиму воєнного стану», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.051.015 у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Кагановська Тетяна Євгеніївна, доктор юридичних 
наук, професор, ректор Харківського національного університету 
імені  В. Н. Каразіна 
Ковальчук Іван Васильович, юрисконсульт першої категорії 
юридичного відділу Вінницького національного технічного університету, 
тема дисертації: «Правові основи організації і діяльності крайових судів 
у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1850-1918 рр.)», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.030 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. 
Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: Бойко І.Й., 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії держави, 
права та політико-правових учень Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
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Коврах Віталій Анатолійович, ад’юнкт відділу організації освітньо-
наукової підготовки Харківського національного університету внутрішніх 
справ, тема дисертації: «Оскарження адміністративних актів в 
адміністративному судочинстві», (081 – Право). Спеціалізована вчена 
рада – ДФ 64.700.059 в Харківському національному університеті 
внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). 
Науковий керівник – Пчелін Віталій Борисович, доктор юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри поліцейської діяльності та публічного 
адміністрування факультету № 3 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
Корнієнко Володимир Олександрович, аспірант, фізична особа-
підприємець, тема дисертації: «Європейські виборчі стандарти та 
конституційно-правове регулювання місцевих виборів в Україні», (081 – 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.044 в Національному 
університеті «Одеська юридична академія», МОН України (65000, м. 
Одеса, вул. Академічна, 2 (048) 719-88-15) Науковий керівник: М.В. 
Афанасьєва, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
конституційного права Національного університету «Одеська юридична 
академія») 
Олійник Юрій Вадимович, помічник судді Львівського окружного 
адміністративного суду, тема дисертації: «Правові основи організації та 
діяльності Львівського апеляційного суду в період Другої Речі 
Посполитої: історико-правове дослідження», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.031 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. 
(063) 607-59-82). Науковий керівник: Бойко І.Й., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри історії держави, права та політико-
правових учень Львівського національного університету імені Івана 
Франка 
Осипчук Роман Сергійович, керівник Управління внутрішнього 
контролю Національного антикорупційного бюро України, тема 
дисертації: «Адміністративно-правові заходи запобігання та протидії 
корупції у Національному антикорупційному бюро України» (081 – 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.054 у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник – Іляшко Олександр 
Олександрович, кандидат юридичних наук, директор Навчально-
наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського 
Погорєлова Світлана Олегівна, суддя Одеського апеляційного суду. 
Тема дисертації: «Теоретичні засади становлення і розвитку правового 
забезпечення доступу до правосуддя в Україні» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.042 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Бойчук А.Ю., доктор юридичних наук, доцент, 
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професор кафедри державознавства та права Одеського регіонального 
інституту державного управління НАДУ при Президентові України 
Полубатко Вікторія Володимирівна, аспірант кафедри 
адміністративного права та процесу Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: 
«Адміністративно-правове забезпечення реалізації приватними 
особами права на безпечне для життя і здоров’я довкілля», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.202 Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 
01601, 044 239-31-41). Науковий керівник: Мельник Роман Сергійович, : 
провідний науковий співробітник теми № 19 БФ042-01 Інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Попов Володимир Юрійович, начальник сектору УСБУ в Харківській 
області, підполковник, тема дисертації: «Методика розслідування 
терористичного акту», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.051.026 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 6,  (057) 707-55-68). 
Науковий керівник: Даньшин Максим Валерійович, доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін 
юридичного факультету Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна 
Потабенко Лариса Вікторівна, суддя Обухівського районного суду 
Київської області, тема дисертації: «Бідність і малозабезпеченість як 
види соціального ризику», (081 Право). Спеціалізована вчена рада – ДФ 
64.700.055 в Харківському національному університеті внутрішніх справ 
(м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий 
керівник – Москаленко Олена Вячеславівна, доктор юридичних наук, 
професор, завідувачка  кафедри цивільно-правових дисциплін і 
трудового права імені професора О.І. Процевського Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
Русавська Оксана Олексіївна, юрисконсультант ПП «Авангард-лекс», 
тема дисертації «Діалог правових культур: законодавче та прецедентне 
право», (081 – «Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.046 в 
Національному університеті «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 23; тел.: +380502851816). Науковий керівник – 
Дудченко Валентина Віталіївна, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції Національного 
університету «Одеська юридична академія» 
Скляренко Ігор Васильович, помічник судді Ленінського районного 
суду міста Кіровограда. Тема дисертації: «Особливості розгляду 
публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю» 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 23.053.011 в 
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка 1, 
тел. (0522) 32-08-89, факс (0522) 32-08-89). Науковий керівник: 
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Соболь Є.Ю., доктор юридичних наук, професор, ректор 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка 
Чучко Сергій Віталійович, ад’юнкт кафедри криміналістики та 
домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ, тема дисертації: «Розслідування шахрайства при 
купівлі-продажу товарів через мережу Інтернет», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.027 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: Павлова Наталя 
Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

 
09 Біологія 

Лузіна Ольга Ярославівна, молодший науковий співробітник Інституту 
біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України, тема 
дисертації «Роль IRE1 в експресії NAMPT та залежних від нього 
протеїнів у клітинах гліоми» (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.240.002 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (м. 
Київ, вул. Леонтовича, 9,  (044) 2796365). Науковий керівник: Мінченко 
Олександр Григорович, професор, доктор біологічних наук, завідувач 
відділу молекулярної біології Інституту ім. О.В. Палладіна 
Яворовська Вікторія Ігорівна, аспірант Інституту біохімії 
ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України 2016-2020 рр., 
тема дисертації «Тіакалікс[4]арени – протектори АТР-гідролазної 
активності міозину міометрія від впливу катіонів важких металів» (091 
Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.240.003 в Інституті біохімії 
ім. О.В. Палладіна НАН України (м. Київ, вул. Леонтовича, 9,  (044) 
2796365). Науковий керівник: Костерін Сергій Олексійович, завідувач 
відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна, доктор 
біологічних наук, професор 
Войтенко Валентина Леонідівна, асистент кафедри фізичної терапії, 
ерготерапії та спортивної медицини Медичного інституту Сумського 
державного університету, тема дисертації: «Механізми ергогенного 
впливу бурштинової кислоти при фізичних навантаженнях силової 
спрямованості в експерименті та у спортсменів», (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.289.018 у Національному університеті 
фізичного виховання і спорту України, (м. Київ, вул. Фізкультури,1, 
03150, 044) 287-05-35). Науковий керівник: Гуніна Л. М., доктор 
біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з 
науково-педагогічної роботи Навчально-наукового олімпійського 
інституту Національного університету фізичного виховання і спорту 
України 
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10 Природничі науки 
Доля Роман Сергійович, молодший науковий співробітник відділу 
радіофізики твердого тіла Інституту радіофізики та електроніки                         
ім. О.Я. Усикова, тема дисертації “Планарні діелектричні резонатори в 
режимі збудження мод шепочучої галереї” (104 Фізика та астрономія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.157.001 в Інституті радіофізики та 
електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, (м. Харків, вул. Ак. Проскури, 
12; тел. (057) 763-43-61). Науковий керівник: Когут О. Є., доктор фізико-
математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу радіофізики твердого тіла Інституту радіофізики та 
електроніки ім. О. Я. Усикова, м. Харків 
Прихожа Юлія Олександрівна, асистент кафедри фізики та методики 
її навчання, Криворізький державний педагогічний університет, тема 
дисертації: «Плівки дихалькогенідів перехідних металів для анодів 
натрій- та літій-іонних батарей» (104 – Фізика та астрономія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 09.053.002 у Криворізькому державному 
педагогічному університеті (м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54,  тел. (056) 
470-13-48). Науковий керівник: Балабай Руслана Михайлівна, доктор 
фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики та 
методики її навчання Криворізького державного педагогічного 
університету 
Селін Роман Олександрович, молодший науковий співробітник 
Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського, тема 
дисертації: «Синтез, будова та властивості трис-диоксиматних 
несиметричних та флуоресцентно-мічених клатрохелатних комплексів 
заліза(II)», (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.218.001 в 
Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН 
України (м. Київ, проспект Академіка Палладіна 32/34; тел. (044) 225-04-
55). Науковий керівник: Черній Віктор Ярославович, провідний науковий 
співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. 
Вернадського, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник 
Якименко Іван Іванович, молодший науковий співробітник 
ННІ «Фізико-технічний факультет» Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: «Дослідження 
механізмів взаємодії швидких нейтронів з речовиною монокристалічних 
та композитних оксидних сцинтиляторів», (105 – Прикладна фізика та 
наноматеріали). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.017 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, 

майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: Онищенко 
Геннадій Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, викладач 
кафедри фізики ядра та високих енергій імені О. І. Ахієзера ННІ «Фізико-
технічний факультет» Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна 

 
12 Інформаційні технології 
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Гуменюк Роман Сергійович, молодший науковий співробітник НДЧ 
кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного 
університету, тема дисертації: «Методи та засоби оперативного 
оцінювання відхилень ваг розрядів АЦП послідовного наближення з 
ваговою надлишковістю», (123 Комп’ютерна інженерія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 05.052.007 в Вінницькому національному технічному 
університеті                 (м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-
08-48). Науковий керівник: Захарченко С. М., кандидат технічних наук, 
доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького 
національного технічного університету 
Ісірова Катерина Володимирівна, аналітик із систем захисту 
інформації Приватного акціонерного товариства «Інститут 
інформаційних технологій», тема дисертації: «Моделі і методи побудови 
децентралізованих електронних довірчих послуг на основі технології 
blockchain та постквантової криптографії», (122 Комп’ютерні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.021 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4,  (057) 707-55-68). Науковий керівник: Потій О.В., доктор 
технічних наук, професор, заступник Голови Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України 
Лисицький Костянтин Євгенійович, старший викладач кафедри 
штучного інтелекту та програмного забезпечення факультету 
комп’ютерних наук Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна, тема дисертації: «Методи та засоби побудови блокових 
симетричних шифрів з підвищеною стійкістю та швидкодією», 
(122 Коп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.020 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, 
майдан Свободи, 4,  (057) 707-55-68). Науковий керівник: Горбенко 
Іван Дмитрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
безпеки інформаційних систем і технологій факультету «Комп’ютерні 
науки» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
Родінко Марія Юріївна, старший викладач кафедри моделювання 
систем і технологій факультету комп’ютерних наук Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: 
«Методи побудови та дослідження властивостей малоресурсних 
блокових шифрів та їх компонентів», (122 Комп’ютерні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.019 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4,  (057) 707-55-68). Науковий керівник: Олійников Р. В., 
доктор технічних наук, доцент, професор кафедри безпеки 
інформаційних систем і технологій факультету комп’ютерних наук 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 
14 Електрична інженерія 
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Доморощин Сергій Вікторович, інженер-електрик 1 кат. ТОВ 
"Енергоавтоматизація", аспірант Національного університету 
«Запорізька політехніка», тема дисертації: «Удосконалення методів 
прогнозування ризиків порушення роботи розподільчих пристроїв 
високої напруги», (141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.052.002  у 
Національному університеті «Запорізька політехніка», (м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 64,  (061) 769-82-59). Науковий керівник: Сахно 
Олександр Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
електричних та електронних апаратів електротехнічного факультету 
Національного університету «Запорізька політехніка» 

 
15 Автоматизація та приладобудування 

Шевлякова Ганна Вікторівна, аспірантка Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», тема дисертації: «Вплив розмірних ефектів на 
характеристики фероелектриків в приладах мікроелектроніки», (153 
Мікро- та наносистемна техніка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.002.050 в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: 
Морозовська Г. М., доктор фізико-математичних наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу фізики магнітних 
явищ Інституту фізики 

 
16 Хімічна та біоінженерія  

Калафат Костянтин Валерійович, директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Ковлар Груп", аспірант кафедри прикладної екології, 
технології полімерів і хімічних волокон Київського національного 
університету технологій та дизайну, тема дисертації: «Розробка 
технології полімерного інтумесцентного покриття для сталевих 
конструкцій з поліпшеними вогнезахисними характеристиками» (161 
Хімічні технології та інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.102.022 в Київському національному університеті технологій та 
дизайну (м. Київ, вул. Немировича-Данченка,2,  (044) 256-29-53). 
Науковий керівник: Плаван В.П., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних 
волокон Київського національного університету технологій та дизайну 

 
22 Охорона здоров’я 

Бережна Варвара Анатоліївна, лікар пологового відділення 
Комунального підприємства «Міський клінічний пологовий будинок 
Полтавської міської ради», тема дисертації: «Прогностичні критерії 
трансформуючого фактора росту β та роль макрофагів у формуванні 
затримки внутрішньоутробного розвитку плода» (222 – Медицина). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.020 в Полтавському державному 
медичному університеті (м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.: 099-740-
5700). Науковий керівник: Громова Антоніна Макарівна, доктор 
медичних наук, професор, завідувачка кафедри акушерства і гінекології 
№ 1 Полтавського державного медичного університету 
Білишко Дмитро Віталійович, сімейний лікар, ФОП Білишко Д.В., 
аспірант кафедри клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії 
Дніпровського державного медичного університету. Назва дисертації: 
«Морфофункціональні зміни печінки під впливом солей кадмію в 
ембріогенезі щура (анатомо-експериментальне дослідження)», (22 
Охорона здоров’я, 222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.601.030 у Дніпровському державному медичному університеті (49004, 
вул. Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий 
керівник: Нефьодова Олена Олександрівна, доктор медичних наук, 
професор, завід. кафедри клінічної анатомії, анатомії і оперативної 
хірургії Дніпровського державного медичного університету 
Бубир  Людмила Миколаївна, аспірант кафедри педіатрії № 2 
Полтавського державного медичного університету, тема дисертації: 
«Оптимізація діагностики та критеріїв прогнозування харчової алергії у 
дітей з патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту» (222 – 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.024в Полтавському 
державному медичному університеті (м. Полтава, вул. Шевченка, 23; 
тел.: 099-740-5700). Науковий керівник: Крючко Тетяна Олександрівна – 
доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри педіатрії № 2 
Полтавського державного медичного університету 
Водоріз Ярослав Юрійович, аспірант кафедри пропедевтики 
терапевтичної стоматології Полтавського державного медичного 
університету, тема дисертації: «Вибір оптимального методу лікування у 
пацієнтів з дефектами твердих тканин зуба у фронтальній ділянці» (221 
– Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.021 в 
Полтавському державному медичному університеті (м. Полтава, 
вул. Шевченка, 23; тел.: 099-740-5700). Науковий керівник: Ткаченко 
Ірина Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка 
кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології Полтавського 
державного медичного університету 
Гальченко Аліна Василівна, лікар-психіатр Комунального 
підприємства «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги 
Полтавської обласної ради», тема дисертації: «Психосоціальна 
дезадаптація у внутрішньо переміщених осіб (клініко-психопатологічні, 
патопсихологічні особливості та реабілітація» (222 – Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.025 в Полтавському державному 
медичному університеті (м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.: 099-740-
5700). Науковий керівник: Герасименко Лариса Олександрівна, д.мед.н., 
професор, професорка кафедри психіатрії, наркології та медичної 
психології Полтавського державного медичного університету 
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Гринчук Андрій Федорович, аспірант  Буковинського державного 
медичного університету, тема дисертації: «Диференційоване лікування 
хворих на поширений гострий перитоніт», (за спеціальністю: 222 – 
Медицина; галузь знань: 22 – Охорона здоров’я). Спеціалізована Вчена 
рада ДФ 76.600.017 у Буковинському державному медичному 
університеті (58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2, тел. 
(0372)551739). Науковий керівник: Полянський Ігор Юлійович, доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1 (Буковинський 
державний медичний університет; м. Чернівці 
Коцюбинська Юлія Зіновіївна, асистент Івано-Франківського 
національного медичного університету, тема дисертації: «Комплексна 
судово-медична оцінка антропоскопічних, антропометричних і 
дерматогліфічних параметрів пальців рук для ідентифікації невідомої 
особи», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.010 в 
Івано-Франківському національному медичному університеті (76018, м. 
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32 -95). Науковий 
керівник: Козань Наталія Миколаївна, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри судової медицини та медичного права Івано-
Франківського національного медичного університету  
Кучеренко Тарас Олександрович, асистент кафедри хірургічної 
стоматології, імплантології та пародонтології Дніпровського державного 
медичного університету. Назва дисертації: «Використання системної 
ензимотерапії і рекомбінантного мофрогенетичного білка у хворих з 
агресивним перебігом генералізованого пародонтиту», (22 Охорона 
здоров’я, 221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.031 
у Дніпровському державному медичному університеті (49004, вул. 
Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: 
Гудар’ян Олександр Олександрович, доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри хірургічної стоматології, імплантології та 
пародонтології 
Масленніков Сергій Олегович, асистент кафедри травматології та 
ортопедії Запорізького державного медичного університету, тема 
дисертації: «Обґрунтування використання поліпропіленової сітки для 
лікування вивихів ендопротеза кульшового суглоба», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.027 у Запорізькому державному 
медичному університеті, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26;  
(061)224-64-69. Науковий керівник: Головаха Максим Леонідович, 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології та 
ортопедії Запорізького державного медичного університету  
Новіков Євген Вячеславович, аспірант кафедри пропедевтики 
внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії 
Запорізького державного медичного університету, тема дисертації: 
«Особливості клінічного перебігу, зміни електричних властивостей 
міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу високого додаткового ризику 
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з субклінічним гіпотиреозом та їх корекція», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.028 у Запорізькому державному 
медичному університеті, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26;  
(061)224-64-69. Науковий керівник: Сиволап Віталій Вікторович, доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої 
медицини, променевої діагностики та променевої терапії Запорізького 
державного медичного університету  
Оболонська Ольга Юріївна, асистент кафедри педіатрії 2 
Дніпровського державного медичного університету. Назва дисертації: 
«Рання діагностика гострого пошкодження нирок у недоношених дітей з 
гемодинамічно значущою відкритою артеріальною протокою», (22 
Охорона здоров’я, 228 Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.601.032 у Дніпровському державному медичному університеті (49004, 
вул. Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий 
керівник: Борисова Тамара Петрівна, доктор медичних наук, професор, 
завід. кафедри педіатрії 2 Дніпровського державного медичного 
університету 
Перебийніс Павло Петрович, асистент  Буковинського державного 
медичного університету, тема дисертації: «Особливості морфогенезу 
надпід’язикових трикутників передньої шийної ділянки в пренатальному 
періоді онтогенезу людини», (за спеціальністю: 222 – Медицина; галузь 
знань: 22). Спеціалізована Вчена рада ДФ 76.600.018 у Буковинському 
державному медичному університеті (58002, м. Чернівці, Театральна 
площа, 2, тел. (0372)551739). Науковий керівник: Цигикало Олександр 
Віталійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
гістології, цитології та ембріології (Буковинський державний медичний 
університет; м. Чернівці) 
Талаш Роман Валентинович, аспірант кафедри анатомії людини 
Полтавського державного медичного університету, тема дисертації: 
«Статевий та індивідуальний поліморфізм третіх молярів у віковому 
аспекті і частота ураження їх карієсом» (222 – Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.022 в Полтавському державному 
медичному університеті (м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.: 099-740-
5700). Науковий керівник: Костиленко Юрій Петрович, д.мед.н., 
професор, професор кафедри анатомії людини Полтавського 
державного медичного університету 
Чеканова Ірина Вікторівна, аспірант кафедри анатомії людини, 
Харківський національний медичний університет, тема дисертації: 
«Індивідуальна анатомічна мінливість середньої черепної ямки людини 
зрілого віку», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.034 
в Харківському національному медичному університеті (м. Харків, просп. 
Науки 4, (057) 707-73-27). Науковий ̆ керівник: Вовк О.Ю., доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини 
Харківського національного медичного університету 
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Штибель Назар Володимирович, старший лаборант кафедри 
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького, тема 
дисертації «Підвищення ефективності загоєння порожнинних кісткових 
дефектів нижньої щелепи шляхом застосування ударно-хвильової 
терапії». Код та назва спеціальності – 221 «Стоматологія», шифр та 
назва галузі знань – 22 «Охорона здоровʼя». Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.600.023 у Львівському національному медичному університеті 
імені Данила Галицького  , (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-
260-30-66). Науковий керівник  - Варес Ян Евальдович, доктор медичних 
наук, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії, Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького 
Явтушенко Іван Валерійович, лікар-нейрохірург нейрохірургічного 
відділення Комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна 
лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради», тема 
дисертації: «Роль транскрипційних чинників у патогенезі вільно-
радикальних розладів у головному мозку при експериментальній 
черепно-мозковій травмі» (222 – Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 44.601.023 в Полтавському державному медичному університеті (м. 
Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.: 099-740-5700). Науковий керівник: 
Костенко Віталій Олександрович, д.мед.н., професор, завідувач 
кафедри патофізіології Полтавського державного медичного 
університету 

 
23 Соціальна робота 

Білозерова Маріанна Вікторівна, аспірантка Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради, тема дисертації: «Формування поліпрофесійної мобільності 
майбутніх соціальних працівників в умовах євроінтеграції», (231 
Соціальна робота). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.899.010 в 
Комунальному закладі Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради (61001, (м. Харків, пров. Руставелі, 7;  (057) 
732-38-30). Науковий керівник: Чернецька Ю. І., доктор педагогічних 
наук, професор, професор кафедри соціальної роботи Комунального 
закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
обласної ради 
Квітко Наталія Миколаївна, аспірантка Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради, тема дисертації: «Соціально-педагогічний супровід внутрішньо 
переміщених осіб у закладах вищої освіти», (231 Соціальна робота). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.899.011 в Комунальному закладі 
Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради (61001, (м. Харків, пров. Руставелі, 7;  (057) 732-38-30). Науковий 
керівник: Лисенко Ю. О., кандидат педагогічних наук, доцент, професор 
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кафедри соціальної роботи Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Могилка Олександр Петрович, аспірант Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради, тема дисертації: «Соціальна робота зі зменшення шкоди від 
враження наркотиків серед підлітків у центрах денного перебування», 
(231 Соціальна робота). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.899.013 в 
Комунальному закладі Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради (61001, (м. Харків, пров. Руставелі, 7;  (057) 
732-38-30). Науковий керівник: Рассказова О. І., доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи Комунального 
закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
обласної ради 
Оберемок Анна Миколаївна, аспірантка Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради, тема дисертації: «Соціально-педагогічний супровід співзалежних 
сімей в умовах реабілітаційних центрів для наркозалежних осіб», (231 
Соціальна робота). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.899.014 в 
Комунальному закладі Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради (61001, (м. Харків, пров. Руставелі, 7;  (057) 
732-38-30). Науковий керівник: Чернецька Ю. І., доктор педагогічних 
наук, професор, професор кафедри соціальної роботи Комунального 
закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
обласної ради 

 
28 Публічне управління та адміністрування 

Бучинський Олексій Андрійович, заступник голови Рівненської 
обласної ради, тема дисертації: «Удосконалення інвестиційних 
механізмів публічного управління в регіонах України», ( 281 Публічне 
управління та  адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 
38.053.006 у Чорноморському національному університеті імені Петра 
Могили (м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, буд. 10,  (0512) 76-92-67). 
Науковий керівник:  Марчук Ростислав Петрович, кандидат юридичних 
наук, доцент, професор  кафедри парламентаризму та політичного 
менеджменту Національної академії державного управління при 
Президентові України 
Малонога Світлана Олександрівна, начальник Комунального 
некомерційного підприємства «Одеський обласний центр екстреної 
медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради., 
тема дисертації: «Механізми інфраструктурної трансформації екстреної 
медичної допомоги України в умовах цифровізації», ( 281 Публічне 
управління та  адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 
38.053.005 у Чорноморському національному університеті імені Петра 
Могили (м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, буд. 10,  (0512) 76-92-67). 
Науковий керівник: Логвінов Валерій Григорович, кандидат економічних  
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наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної 
служби Національної академії державного управління при Президентові 
України 
Робочий Віктор Валентинович, науковий співробітник науково-
організаційного відділу Військової академії (м. Одеса), тема дисертації 
«Гарантоване забезпечення населення товарами першої необхідності: 
державно-управлінський аспект». (281 «Публічне управління та 
адміністрування»). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.863.003 в 
Одеському регіональному інституті державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України, (м. Одеса, вул. Генуезька, 22,  (048) 7059743). Науковий 
керівник: Саханєнко С. Є., доктор наук з державного управління, 
професор, професор кафедри публічного управління та регіоналістики 
Одеського регіонального інституту державного управління Національної 
академії державного управління  при Президентові України 

 
29 Міжнародні відносини 

Данелія Тімур Сілованович, перший заступник директора філії 
«Центру управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця», тема 
дисертації «Міжнародно-правове регулювання співробітництва України 
у сфері захисту світового океану», (293 - Міжнародне право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.867.001 в Інституті законодавства 
Верховної Ради України (04053, м. Київ, провул. Несторівський, 4, тел.: 
044 – 235 – 96 – 01, 044 – 235 – 96 – 05). Науковий керівник: Гріненко 
О.О., доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу 
європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства 
Верховної Ради України 

 
 
 


